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Kommuneplanlægning for vindmøller
Kære Kirsten Brosbøl
Vi glæder os over, at det ny år startede med udstedelse af den længe ventede
bekendtgørelse med tilhørende vejledning om planlægning for og tilladelse til
opstilling af vindmøller. Det er et grundigt stykke arbejde, der forhåbentlig kan gøre
det nemmere for kommunerne at løfte den vigtige opgave, som planlægning for
vindmøller udgør.
Det er positivt at udstedelsen – i hvert fald på papiret- fjerner noget af den
usikkerhed, der har været i planlægningsarbejdet for vindmøller, herunder særligt i
forhold til afstandskrav til naboer og møllehøjde, og giver kommunerne et opdateret
grundlag at stå på i deres planlægningsarbejde for vindmøller. Samtidig giver det
pejlemærker for i hvilke situationer en kommune kan begrunde planlægning, der
afviger fra de generelle regler eks. i form af større afstand til naboer, møllehøjde og
omfanget af faktuelt berørte naboer.
Det følger af bekendtgørelsen, at der ikke kan fastsættes retningslinjer i
kommuneplanen, der generelt øger afstandskravet til nabobeboelse eller fastsætter
generelle bestemmelser om vindmøllers totalhøjde. Sådanne ”særregler” kræver en
konkret planlægningsmæssig begrundelse, der varetager saglige hensyn i hver enkelt
konkret situation.
Vindmølleindustrien, Danmarks Vindmølleforening og Landbrug & Fødevarer finder,
at disse kriterier udfordres i flere kommuner, og vi ønsker at opfordre miljøministeren
til at holde skærpet fokus på overholdelse af kriterierne i forbindelse med statens
indsigelsesret over for udkast til kommunalplaner.
Udstedelse af det opdaterede grundlag for planlægning for vindmøller bør i vores
optik benyttes som lejlighed til at understrege overfor kommunerne, at
planlægningen for vindmøller skal fortsætte mens helbredsundersøgelsen
gennemføres.

Kommunernes efterlevelse af de fastsatte rammer og kriterier for planlægning for
vindmøller på land er nødvendig for at sikre sammenhæng mellem den kommunale
planlægningsopgave og de overordnede statslige mål for udbygning med vindenergi.
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